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BASIN BÜLTENİ

ULAŞIMDA KENTSEL DÖNÜŞÜME
KARSAN’DAN “JEST”!

Toplu taşıma sektörüne sınırsız çözümler sunma vizyonuyla yola çıkan
Karsan, yeni aracı “JEST”i pazara sundu.
Şehirlerdeki ve toplu taşımacılık sistemlerindeki değişimleri takip ederek ihtiyaçlara uygun
ürünler ve hizmetler geliştirmeyi hedefleyen Karsan, kendi markasıyla pazara sunacağı
yepyeni bir ürün ailesinin en küçük üyesi olan “JEST”in tanıtımını gerçekleştirdi. Geliştirdiği
ürünlerle engelsiz toplu taşımacılık yaklaşımıyla herkesin eşit imkanlarla sosyal hayata
erişimini sağlamayı amaçlayan Karsan, yeni ürünü Jest ile toplu taşımacılık sistemlerinin
vazgeçilmez parçası olan minibüs segmentinde iddiasını sürdürüyor. Toplu taşımacılık
sistemlerinde geliştirilen modern ve çağdaş yaklaşımlarla dönüşüm yaşayan kentlere,
geliştirdiği ürünler ile değer katmayı hedefleyen Karsan, bu kapsamda geliştirdiği “JEST”in
basın tanıtım toplantısını 8 Mayıs Çarşamba günü Bursa Akçalar fabrikasında Karsan CEO’su
Murat Selek ve Karsan Pazarlama Genel Müdürü Vançın Kitapçı’nın katılımıyla gerçekleştirdi.
Toplantıda konuşan Karsan CEO’su Murat Selek; “Kentsel dönüşüm geçiren şehirlerimizin
toplu taşımacılık ihtiyaçları da değişiyor. Bu dönüşüm farkındalığıyla Karsan, toplu
taşımacılığa modern, çağdaş ürün ve hizmet çözümleri üretmeye talip. 5m’den 18m’ye
uzanan geniş ürün gamımız, sektörde sahip olduğumuz tecrübe, dünya devleri tarafından
onaylanmış yüksek kalitedeki üretim becerimiz, iş gücümüz ve bağımsız yapımızla bu rolü
üstelenmek için yetkin ve hazır konumda. 47 yılı aşkın otomotiv tecrübesiyle %100 bağımsız
sermaye yapısı sayesinde bugün altı farklı marka için üretim yapmakta olan Karsan kentlerde
yaşanan bu dönüşüme çözüm ortağı olmaya hazır” dedi.
Nüfusun ve şehirleşmenin artması ile günümüz toplumunda mobilite ihtiyacının arttığına
vurgu yapan Karsan Pazarlama Genel Müdürü Vançın Kitapçı, şehirlerimizin değişen dünyaya
Kentsel Dönüşüm projeleri ile ayak uydurmakta olduğuna dikkat çekti. Kitapçı sözlerine şöyle
devam etti; “Şehirlerimiz Kentsel Dönüşüm projeleri ile yenilenerek insanlara modern ve
çağdaş yaşam alanları oluşturuluyor. Bu dönüşüm sürecinde şehirlerimizin tarihi dokusunun
ve değerlerinin korunması esas alınıyor. Kentsel Dönüşüm’ün en önemli parçalarından biri
olan toplu ulaşım da kentlerdeki değişime ayak uydurmak üzere yenileniyor, modernleşiyor.
Bu dönüşümün farkındalığı ile geliştirme sürecine devam ettiğimiz Karsan markalı yeni ürün
ailemizde “Ulaşımda Kentsel Dönüşüm” yaklaşımını benimsedik. ‘Sınırsız Ulaştırma Çözümleri’
vizyonumuz doğrultusunda İETT ile geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz anlaşma önemli bir
adımdı. Anlaşma kapsamında 240 adet 12m CNG’li otobüsü İstanbulluların hizmetine sunmuş
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bulunuyoruz, geri kalan 250 adet 18m otobüsün de teslimatına başladık. Bugün ise toplu
taşımacılık alanında hizmet verecek olan yepyeni ürün ailemizin ilk üyesi olan JEST’i pazara
sunmaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Şehrin değişen çehresine uyumlu,
zamanı yakalayan, çevreci bir araç olan JEST, taşımacılık sisteminin etkili bir üyesi olacak”.
Kitapçı, engelsiz erişim sunan tasarımı ve donanım artılarıyla JEST’in kentsel ulaşımda kendini
göstereceğini sözlerine ekledi.
JEST ile Tüm Engeller Ortadan Kalkacak
Türk otomotiv sanayinin, 47 yılı aşkın üretim tecrübesiyle, en köklü kurumlarından biri olan
Karsan, bugüne kadar sektöre getirdiği yeniliklerle farkını ortaya koydu. Ürettiği ve tasarladığı
araçlarda engellilerin ve yaşlıların sosyal hayata karışmalarını amaçlayan Karsan “JEST” ile de
tam alçak taban ve rampa uygulamasıyla yine engelleri ortadan kaldırıyor.
JEST Şehre Çok Yakışacak
Büyük şehirlerde yaşayan insanların beklentilerini karşılamak üzere Karsan’ın kardeş kuruluşu
Hexagon Studio tarafından tasarlanan JEST, düşük yakıt ve bakım giderlerine sahip olan yeni
teknoloji motoru ile avantaj sağlarken, tüm gününü trafikte geçiren sürücüler için de konfor
sunuyor. Modern ve kullanışlı gövde tasarımı ile kullanıcısı için farkını ilk anda gösteriyor.
Yaşlı ve engelli yolcular için düşünülen alçak tabanı ve engelli rampası ile tüm engelleri
ortadan kaldırıyor, ömür boyu “jest” yapıyor. Klimasıyla yolculukları keyifli kılıyor. Wi-Fi
özelliğiyle iletişimde sınırlara meydan okuyor. Dış tasarımı ve çevreci özellikleriyle gelişen
değişen şehirlerin dokusuna uyum sağlıyor, yollara değer katıyor.
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Kısaca Karsan
1966 yılında kurulan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., 1979-1998 yılları arasında Koç Grubu
çatısı altında faaliyet göstermiş, 1998’de İnan Kıraç’ın çoğunluk hisselerini almasıyla birlikte Kıraça
Holding bünyesine dahil olmuştur. 1981 yılından itibaren %100 yerel sermayeyle ticari araç üreten bir
firmadır. Renault Trucks’ın Premium ve Lander modellerini, Peugeot Partner, Citroën Berlingo, Karsan
J Serisi, Hyundai Truck HD Serisi ve BredaMenarinibus marka otobüs modellerini üreten Karsan, 2002
yılından itibaren Türkiye otomotiv endüstrisinde tek bir fabrikada çok markalı üretim yaklaşımını
benimseyen tek firmadır. Karsan ayrıca, 2009 yılından bu yana Karsan J Serisi, Hyundai Truck HD
Serisi ve BredaMenarinibus otobüslerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlama, satış ve satış sonrası
faaliyetlerini Karsan Pazarlama çatısı altında sürdürmektedir. Karsan’da bugün 48’i Karsan
Pazarlama’da olmak üzere toplam 1121 kişi çalışmaktadır (941 mavi yaka, 180 beyaz yaka). ISO’nun
(İstanbul Sanayi Odası) 2011 yılında yaptığı araştırmaya göre "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi
Kuruluşu" sıralamasında bir önceki seneye göre 18 basamak atlayarak 91. sıraya yerleşmiştir. Halka
açık bir Şirket olan ve IMKB’de (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) işlem gören Karsan’ın Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarındaki fiili dolaşımdaki pay oranı %32.56’dır.
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